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Sne Eukalyptus 
(Eucalyptus pauciflora ssp. niphophila) !
250 frø !!
Værd at vide: 
Sne Eukalyptussen vokser i højder over 1.600 meter, hvor 
jorden om vinteren er snedækket. Den udvikler en snørklet 
stamme med en rødbrun bark. Selv i en lav højde forgrener 
planten sig. !
Oprindelse: 
Det vinterkolde højland i Sydøst-Australien. !
Formering: 
Såning og spiring er muligt hele året indendørs. For at fremme 
en hurtigere spiring skal frøene lægges i et køleskab i 4 til 5 
dage. Strø frøene efterfølgende ud på fugtig såjord og dæk kun 
frøene med et tyndt lag jord. Ved en temperatur på 20º C 
spirer frøene allerede efter 2 til 3 uger. !
Placering / lys: 
Sne Eukalyptussen skal have en lys placering. !
Gødning, vanding og pleje: 
Især om sommeren skal Sne Eukalyptussen have rigtig meget vand og generelt skal den vandes meget. 
For at undgå vedvarende våd jord er et drænlag af f.eks. lersten i bunden af potten ideelt. Gød forsigtigt, 
det er tilstrækkeligt med tildeling af gødning hver 4. uge i perioden april til september. Eukalyptussen kan 
skæres tilbage eller udtyndes efter behov, hvis den er blevet for stor. Rødderne må ikke beskæres. !
Overvintring: 
Det er vigtigt med en lys placering det første år med en temperatur på 5º til 10º C. Efter det andet år 
kan planten udplantes eller overvintres i en krukke i det fri. Selv temperaturer på under -20º C skader 
den ikke. !
Vigtige dyrkningstips: 
Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt 
eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen 
(ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på 
dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller 
glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring 
kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.
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